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Lucrarea SEMIOLOGIE 
HEPATO-BILIO-PANCREATICĂ 

elaborată de dr. Elena Gologan 
abordează un  domeniu larg, extrem de 
important dar, în ultima vreme supus 
unei subestimări generate de evoluţia 
tehnicilor şi aparaturii medicale. 

Autoarea, medic primar 
medicină internă şi gastroenterologie, 
asistent universitar în cadrul Institului 
de Gastroenterologie şi Hepatologie 
Iaşi, cu o preocupare continuă în 
cercetare, sintetizează din experienţa 
carierei sale o serie de elemente pe 
care le ilustrează într-o serie de lucrări, 
editate ca monografii şi continuate 
fericit cu volumul de faţă . 

Destinată în primul rând 
studenţilor la medicină, aceasta poate 
fi deopotrivă utilă ca sursă de 
informare şi medicilor rezidenţi în 
specialitatea gastroenterologie şi în 
specialităţile conexe: medicină internă, 
medicină de familie, chirurgie. 

Lucrarea are un caracter echilibrat abordând principalele entităţi clinice care 
definesc patologia hepatică, pancreatică şi cea de convergenţă bilio-pancreatică. 

Abordarea în bloc a celor trei elemente distincte se datorează pe de o parte 
faptului că acestea sunt structuri anexe tubului digestiv indispensabile nu numai 
funcţionării acestuia dar şi existenţei în sine, pe de altă parte faptului că prin delicata 
zonă de convergenţă a lor realizează practic un sistem perfect coordonat şi, nu în ultimul 
rând pentru faptul că numeroase probleme de patologie (cu deosebire cele oncologice), 
la etapa diagnosticării lor cu greu pot fi atribuite uneia sau alteia dintre structuri. 

Lucrarea este structurată în 18 capitole armonios îmbinate care aduc o imagine 
exhaustivă asupra problemelor abordate.  

Captiolele iniţiale sunt dedicate aboordării cinice şi anume anamnezei unui 
pacient cu suferinţă hepato-bilio-pancreatică, simptomelor şi semnelor în afecţiunile 
hepato-bilio-pancreatice şi examenului obiectiv al unui pacient cu suferinţă hepato-
bilio-pancreatică. 

Lucrarea continuă cu prezentarea metodelor de  explorare de laborator în 
afecţiunile hepato-bilio-pancreatice, explorărilor imagistice în afecţiunile hepato-bilio-
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pancreatice şi explorările endoscopice în patologia hepato-bilio-pancreatică cu 
punctarea şi actualizarea tehnicilor şi indicaţiilor acestora. 

Următoarele capitole detaliază, în strânsă corelaţie cu noţiunile definite în 
secţiunile anterioare, sindromul clinico-biologic din hepatitele acute și cronice, 
sindromul clinic din cirozele hepatice, sindromul ascitic, sindromul de hipertensiune 
portală, sindromul encefalopatiei hepatice, formaţiunile circumscrise hepatice, bolile 
hepatice cu determinism genetic, sindromul clinic din litiaza biliară şi sindromul de 
colestază. Expunerea este clară şi alertă cu aducerea în prim plan a unor noţiuni recente 
de teorie şi practică medicală. 

Ultimele capitole sunt dedicate afecţiunilor pancreatice ce includ pancreatitele 
acute, pancreatita cronică şi sindromul clinic din cancerul pancreatic. 

Cartea invită în final la o reconsiderare a aportului datelor de semiologie 
medicală din perspectiva nevoii de ierarhizare optimă a etapelor diagnostice şi 
terapeutice. 
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